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COMUNICAT DE PREMSA 014/2007 
 
    

El traçat del TGV en el tram a l’entorn del Fluvià 
 
Avui dimecres, dia 3 d’octubre de 2007, a les 10:00 hores, a la seu de la Subdelegació del 
Govern a Girona s’ha presentat un escrit denunciant l’incompliment per part de la 
Secretaria de Estado de Infraestructuras y Planificación del Ministerio de Fomento del 
deure de donar resposta al requeriment d’anul·lació formalitzat en data 11 de juliol de 
2006 per els ajuntaments de Vilademuls, Bàscara, Pontós, Garrigàs i Borrassà.  
 
En aquest requeriment es demanava l’anul·lació de la resolució aprovada definitivament 
en el traçat de l’Estudi Informatiu de la línia d'Alta Velocitat Madrid-frontera francesa 
Subtram Sant Julià de Ramis-Pla de l’Estany, Variant de Pla de l’Estany.  Requeriment en 
el qual es proposava la modificació parcial de l’Estudi Informatiu aprovat, ajustant el traçat 
a la proposta alternativa presentada per tots els ajuntaments afectats i el CILMA.  
 
Aquesta petició es fa, a més, tenint en compte l'anunci de retard de l'execució de les 
obres fins al 2012 i a l'aprovació per part del Senat i del Congrés d'una moció i d'una 
proposició no de llei donant suport a les iniciatives dels cinc ajuntaments i instant al 
Govern a modificar el traçat. 
 
Recordar que: 
 

• La proposta té el ple consens i suport de tots els ajuntaments implicats, la Diputació 
de Girona, els Consells Comarcals del Pla de l’Estany i de l’Alt Empordà, la Cambra de 
Comerç de Girona, sindicats agraris, Universitat de Girona, plataformes ambientalistes, 
diversitat d’institucions i de la població local en general, així com el suport de tots els 
grups polítics amb representació de les comarques gironines. 

• Aquest màxim consens es deu al fet que el traçat aprovat actualment pel Ministeri de 
Foment suposaria una devastació paisatgística de gran magnitud, afectant deus 
d’aigua de cabal permanent i paratges de valor tan remarcables com la riera de 
Cassinyola. En canvi, la proposta que es defensa redueix en gran mesura l’impacte en 
un medi altament fràgil i el concentra dins un corredor únic d’infraestructures. 

• La proposta alternativa que defensen els ens i agents locals és coherent amb el 
desplegament conjunt de la resta d’infraestructures que travessen aquest territori, 
l’AP-7 i l’A-2. Remarquem el fet que el propi Pla Director Territorial de l’Empordà ha 
corregit en el mateix sentit el traçat de l’A-2, concentrant-lo en un únic corredor 
d’infrastructures. Així s’evita encaixonar el nucli de Bàscara entremig de les grans 
infrastructures que l’envolten. 

• La proposta millora substancialment en alçat i planta el traçat de la infrastructura i 
optimitza les oportunitats dels elements que hi configuren el territori. 



• Els terminis de tramitació i d’execució que es poden derivar de modificar el traçat són 
perfectament assumibles, atès que, segons es demostra en l’informe tècnico-jurídic 
de desembre de 2006, es poden acumular 8 mesos de retard respecte a la situació 
actual.  

• El sobrecost de la proposta de canvi de traçat és moderat i representa una fracció 
ben menor de l’encariment que ha suposat la millora ambiental en el tram del Pla de 
l’Estany o del soterrament de la infrastructura a Girona. 

 
ADJUNTEM: Escrit de denúncia, Carta al President del Govern Espanyol, Carta a 
la Ministra de Foment i fotografies de l’entrada en el registre. 
 
Per a més informació: 
Carles B. Gorbs, responsable de premsa i comunicació del CILMA  
(Tel. 629 151 930). 

 
CILMA 
Santa Eugènia, 10, 4a 
17001 Girona 
Tel. 972 426 105 
Fax 972 426 106 
cilma@ddgi.cat
www.cilma.cat  
 

 
Girona, 3 d’octubre de 2007 
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